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Fotograﬁe
INTERVIEW ERWIN OLAF

Fotograaf Erwin Olaf wordt volgend jaar 60. Dat viert hij
met drie tentoonstellingen en een grote schenking aan
het Rijksmuseum in Amsterdam. Olaf groeide uit van
woedende provocateur tot fotograaf van het koningshuis.
Eindelijk erkenning. Is dat genoeg?
Door Karolien Knols en Rutger Pontzen Foto’s Erwin Olaf

Oh, love
n deze’, zegt Erwin Olaf (58), en hij
wijst naar het zelfportret dat hij
maakte toen hij 30 werd. Een jonge,
brutale vent, gekleed in leren jurkje
met uitsparing, een erectie waar je u
tegen zegt. ‘Deze komt in de hal van
het Rijksmuseum.’ Ontwapenende
grap, zoals alleen Olaf ze kan maken.
We lopen langs lange tafels in zijn studio. Daarop liggen honderden afdrukken van zijn beroemde dwergen,
dikke naakten, van verstilde mannen en vrouwen in jarenzestigdecors; Erwin Olaf in vier decennia fotografie.
Zijn assistenten, witte handschoenen aan, werken aan de
spectaculaire overdracht van bijna vijfhonderd werken
uit zijn oeuvre aan het Rijksmuseum. Het is de voorbereiding op wat je het Erwin Olaf Jaar zou kunnen noemen: in
februari 2019 komt er een overzichtstentoonstelling in
het Haags Gemeentemuseum en het Fotomuseum Den

‘E
Links: Erwin
Olaf, Fashion
Victims, Gucci
(2000),
Rijksmuseum.
Overdracht
kerncollectie.
Rechts: Erwin
Olaf, Fashion
Victims, Chanel
(2000),
Rijksmuseum.
Overdracht
kerncollectie.

Haag, in juli van dat jaar wordt hij 60. Diezelfde maand
wordt in de Philipsvleugel van het Rijksmuseum in Amsterdam een tentoonstelling geopend, samengesteld
door directeur Taco Dibbits. Daarin wordt een link gelegd
tussen het werk van Olaf en de Hollandse Meesters.

Kunt u zich nog herinneren wanneer u serieus
begon na te denken over uw nalatenschap?
‘Ik ben er nooit mee bezig geweest, tot Taco hier drie jaar
geleden kwam binnenlopen met de vraag of ik wilde nadenken over een verwerving van mijn kerncollectie. Ik
had eens laten vallen dat ik in het Rijksmuseum wilde
tentoonstellen, maar hij zag het veel groter. Ik weet nog
dat hij zei: ‘Erwin, een tentoonstelling duurt drie maanden. Ik denk in 150 jaar.’ Toen besefte ik: wat ben ik toch
een simpele ziel.’
U heeft er nooit een geheim van gemaakt dat

een plek in het Stedelijk Museum voor u een
grote erkenning zou zijn. Waarom koos u voor
het Rijksmuseum?
‘Ik had graag een keer in het Stedelijk geëxposeerd en ik
vind het onbegrijpelijk dat ik de afgelopen veertig jaar
nooit door hen ben uitgenodigd, want ik vind dat mijn
werk niet onderdoet voor dat van andere gevierde Nederlandse kunstenaars. Maar dat voelt nu als een gepasseerd
station. En schénken? Aan een instituut dat mij nooit
heeft gevolgd, waarmee ik geen band heb opgebouwd?’
Die band had hij wel met Rijksmuseum, sinds hij in 1996
een portret maakte van toenmalig directeur Henk van
Os. Met de komst van Wim Pijbes in 2008 verdiepte die
band zich. ‘Ik vond het Rijksmuseum altijd een wat conservatief instituut, tot hij er directeur werd en de energie
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Erwin Olaf
Erwin Olaf (Hilversum, 2 juli 1958) studeerde af aan de
School voor Journalistiek in Utrecht, waar hij ontdekte
dat zijn talent niet lag bij het schrijven, maar bij fotograﬁe. Hij maakte aanvankelijk documentair werk, maar al
snel ruilde hij dat in voor geënsceneerde fotograﬁe,
want: ‘Ik ben fotograaf van mijn fantasie.’ Naast vrij werk
heeft Olaf altijd in opdracht gefotografeerd, voor de

merken Diesel, Heineken, BMW en Nokia en voor The
New York Times Magazine en Vogue. Hij won in 2011 de
prestigieuze Johannes Vermeerprijs. Werk van Olaf is
aangekocht door en tentoongesteld in musea over de
hele wereld, waaronder het Pushkinmuseum in Moskou,
het Fotomuseum Antwerpen, Museum Ludwig in Keulen
en Fotomuseo Bogota.

Ik had graag
een keer in
het Stedelijk
geëxposeerd
en ik vind het
onbegrijpelijk
dat ik de
afgelopen
veertig jaar
nooit door
hen ben
uitgenodigd

Erwin Olaf,
Keyhole (2012),
Rijksmuseum.
Overdracht
kerncollectie.
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Ik heb ook
wel eens
gezegd: ik ben
bang dat ik
de Rien
Poortvliet
van de
fotograﬁe
word. Dat
wat ik heb
gemaakt,
geen kunst
blijkt te zijn

Erwin Olaf,
Hope, The Kitchen (2005),
Rijksmuseum.
Overdracht
kerncollectie.
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Het jaar van Olaf
Van 16/2 t/m 12/5 2019 brengen Gemeentemuseum Den
Haag en Fotomuseum Den Haag een dubbeltentoonstelling van Erwin Olaf. Het Gemeentemuseum toont het
vrije werk, het Fotomuseum zoomt in op het maakproces – van analoog naar digitaal. Ook zullen 25 foto’s te
zien zijn van fotografen die een inspiratie voor Olaf wa-

ren. In juli volgt een tentoonstelling in het Rijksmuseum.
Hierin worden dwarsverbanden gelegd tussen Olafs fotograﬁe en schilders als Vermeer en Rembrandt. Michiel
van Erp werkt aan een documentaire over Erwin Olaf,
waarin de kunstenaar de balans opmaakt van zijn carrière.
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FOTOGRAAF VAN
HET KONINGSHUIS
Beledig je de koning,
mag je hem als beloning
fotograferen.
Toen Erwin Olaf in 2010 te
gast was in het tv-programma
Zomergasten, gaf hij naar aanleiding van een ﬁlmfragment
ongevraagd stijladviezen aan
toen nog kroonprins WillemAlexander. Bleek je tanden, val
een paar kilo af, draag een bril,
doe iets aan het licht. Desondanks fotografeerde Olaf de
afgelopen jaren drie keer leden van het Koninklijk Huis. ‘Ik
heb een excuusbrief geschreven om me te verontschuldigen voor mijn toon. Het ging
me niet om de koning, maar
om hoe je het koningschap in
beeld wil brengen. De koning
heeft dat gewaardeerd.’
Olaf werd zeven jaar geleden
gevraagd Máxima te fotograferen toen ze 40 werd. En vorig
jaar, toen Willem-Alexander 50
werd, om portretten te maken
van Máxima en de drie dochters. En dit jaar voor de officiële staatsieportretten (zie onder). ‘Ik ben blij met het portret
van Willem-Alexander. Ik vond
dat hij op foto’s altijd zo gespannen was, dat heb ik ook
gezegd. En toen liet ik hem één
foto zien waar hij heel mooi en
lief op stond. Dat doe ik altijd:
ik geef een richting aan.’

n
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begon te stromen. Er kwam meer aandacht voor de collectie fotografie en in 2016 werd me gevraagd of ik een tentoonstelling wilde ontwerpen over mode door de eeuwen
heen, Catwalk. Toen leerde ik het museum ook van binnenuit kennen. De sky was the limit – totdat je er tegenaan
loopt, natuurlijk.’

Als uw collectie bij het Stedelijk terecht was
gekomen, hadden de mensen over honderd jaar
gezegd: die Olaf behoorde toen blijkbaar tot de
avant-garde, maar nu doet het verouderd aan.
Nu zullen ze zeggen: die fantastische fotograﬁe
hangt in het Rijksmuseum, die hoort dus tot de
canon van Nederland.
‘Dat moet nog maar blijken, hoe fantastisch mijn fotografie over honderd jaar nog is. Ik heb ook wel eens gezegd: ik
ben bang dat ik de Rien Poortvliet van de fotografie word.
Dat wat ik heb gemaakt, geen kunst blijkt te zijn.’
De kans dat Olaf een tweede kabouterkunstenaar à la
Poortvliet zal worden lijkt klein, vooral door dat vroege
werk uit de jaren tachtig. Zelfportret met een klodder
sperma in het gezicht, moddervette vrouwen in bondage,
dwergen op spijkersandalen; de foto’s leverden hem de
bijnaam Fotograaf van de woede op. En: Het boze oog. De
sterk seksueel getinte foto’s hadden inderdaad iets agressiefs. Ze leunden zwaar op het werk van de Amerikaanse,
jong gestorven fotograaf Robert Mapplethorpe. Ze maakten Olaf wel meteen bekend.

In 1989 won hij de Eerste Prijs voor Jonge Europese Fotografen. Een jaar later vond hij zijn eigen stiel met Blacks,
een serie portretten van zonderlinge types poserend in
een fantasievolle rouwkrans, afgedrukt in steenkoolachtige zwarttinten. Sindsdien brengt de fotograaf zijn eigen
fantasie in beeld, niet de werkelijkheid. Weelderig, tegen
de heersende smaak van conservatoren van kunstmusea
in, in een perfecte setting van licht, decor en make-up. Zo
maakte hij series over clowns, vermoorde royals en powervrouwen op leeftijd. Uit dat hele oeuvre van naar schatting
veertigduizend fotorolletjes krijgt het Rijksmuseum nu
dus een ‘kerncollectie’ van een kleine vijfhonderd foto’s en
video’s, de meeste door Olaf geschonken, een deel met
steun van de BankGiro Loterij aangekocht.

Als je dat oeuvre beziet, is de overheersende
emotie: eenzaamheid.
‘Dat is het basisgevoel in mijn leven. Je komt alleen en je
gaat alleen.’
Heeft dat met ouder worden te maken?
‘Nee, ik heb het altijd gehad. Mijn moeder ook. Die kon, als
ze te midden van haar gezin op de bank zat, zeggen: ik wil
naar huis. Snap je dat? Die onrust om ergens naartoe te
willen, nog dieper ergens naartoe?’
U legt dat gevoel vast in gestileerde foto’s van
gestileerde vrouwen en mannen. Waarom niet
op straat de eenzaamheid vastleggen?
‘Ik heb wel eens gezegd: als ik de gewone wereld wil zien,
zet ik mijn raam wel open. Daarvoor hoef ik niet naar een
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Wekelijks neemt Bor Beekman,
Robert van Gijssel, Rutger Pontzen,
Herien Wensink of Nell Westerlaken
stelling in de wereld van ﬁlm, muziek,
theater of beeldende kunst.

Column
THEATER VOLGENS WENSINK

Als ik de
gewone
wereld wil
zien, zet ik
mijn raam
wel open.
Daarvoor
hoef ik niet
naar een
museum

Stelling
We mogen GeenStijl ook weleens
dankbaar zijn.

ij heeft het weer voor elkaar, theatermaker
en kunstenaar Dries Verhoeven. Verhoeven
blinkt de laatste jaren uit in ontregelende
installaties in de openbare ruimte, zoals een felomstreden Grindr-project in Berlijn, en vorig jaar het
slim-griezelige Phobiarama, een spookhuis van de
hedendaagse angst. Sinds deze week pronkt een
nieuw werk van hem op De Neude in Utrecht, als onderdeel van het Spring Festival: Sic transit gloria
mundi (zo passeert de wereldse grootheid).
Het werk is een buitenproportionele bouwplaats.
De suggestie is dat hier een reusachtig standbeeld
wordt gebouwd van een (witte) man die van zijn
voetstuk is gevallen. Er zijn artist’s impressions en
souvenirs van het beeld, en toeschouwers kunnen
vanuit het bezoekerscentrum de voortgang van de
werkzaamheden bekijken. Totdat opvalt dat er niets
wordt gebouwd – het gaat om de discussie. Sic transit
gloria mundi is de tekst die wordt uitgesproken als
een nieuwe paus wordt beëdigd: met die woorden
wordt de macht van de oude aan de nieuwe paus
doorgegeven. Met dit werk stelt Verhoeven de vraag
of het Westen nu zijn macht kwijtraakt aan China,
Rusland of het Midden-Oosten.

H

Maar discussie was er aanvankelijk alleen met de
horecaondernemers rond het plein. Het werk beperkt namelijk de ruimte voor hun terrassen. Hun
woede kwam overigens pas echt tot een kookpunt
toen bleek dat het hier kunst betrof. Een gewone
bouwplaats, tja, dat
hadden ze maar te pikken. Maar zoiets nutteDie kale man is
loos als kunst? Ten
trouwens
koste van hun bieromVerhoeven zelf. En zet? De kleingeestigvolgende week is
heid is even grappig als
pijnlijk.
er op De Neude
Ik vermoed dat het
gewoon weer
relletje Verhoeven tebeachvolleybal
leurstelde. Maak je een
kunstwerk dat gaat
over het einde van de
westerse wereldmacht,
gaat de ophef over pils.
Of je kunt het ironisch
opvatten: terwijl Verhoeven suggereert dat heersende westerse waarden passé zijn, staan boze ondernemers en consumenten op de bres voor hun
recht op lichtzinnig vermaak en economisch gewin.
Hoe dan ook: sinds GeenStijl lucht kreeg van de
zaak, gaat het gelukkig eindelijk over de inhoud.
Een tendentieus berichtje op het blog besteedde
aandacht aan een affiche voor het werk, waar de toelichting in het Chinees, in het Russisch en ook in het
Arabisch staat. Op de foto prominent die gevallen
witte, kale man – en een kale man is in deze gemeenschap als een rode lap voor een stier. Prikkelende
kop erboven: ‘Arabische tekst in 030 viert de moord
op Fortuyn’, en hup, de ophef kon geoogst.

Links: Erwin
Olaf, Berlin
Portrait (2012),
Rijksmuseum.
Overdracht
kerncollectie.
Rechts: Erwin
Olaf,
Selfportrait no
4. 48 years old
(2007), Rijksmuseum. Aankoop met steun
van de BankGiro
Loterij.

Wat opvalt aan uw foto’s: alles is zo perfect.
Kunt u niet tegen wanorde?
Lacht. ‘Ordnung muss sein. Choreograaf Hans van Manen,
mijn goede vriend en in de fotografie mijn leermeester,
zei het vroeger al: als er één haartje verkeerd zit, ga je
naar dat haartje kijken, niet naar wat ik met een foto bedoel te zeggen.’

Onder: Erwin
Olaf, Squares
Powerlifting
(1985), Rijksmuseum.
Overdracht
kerncollectie.

museum. Ik hou ervan om te liegen. Niet in het echte
leven, maar in de fotografie. Dat je door het kiezen van
een kader, de bouw van je decors, de manier waarop je
iets uitlicht, door de aanwijzingen die je geeft aan je
model, de emoties van je kijker kunt sturen – net als in
een film. Dat je tranen met tuiten kunt huilen, terwijl
alles nep is. Dat is misschien wel de essentie van een
Erwin Olaf-foto.’

Heeft u het ooit geprobeerd, iets lelijks maken?
‘Nee. Ook niet toen ik heel dikke vrouwen fotografeerde,
in het begin, voor mijn eerste serie Chessmen. Het is zo
makkelijk een dikke vrouw lelijk op de foto te zetten. Ik
deed wel iets schandelijks met ze, een touw om hun lichaam, of dat ze een karretje moesten voorttrekken.
Maar dan zette ik er een mooi lichtje op, waardoor hun
huid mooi zacht werd. Of ik koos een standpunt waardoor ze iets heroïsch kregen. Dat bekoorde mij. En zij verdienden het.’
Denkt u dat u daardoor nooit een tentoon-

n
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Illustratie Berto Martínez

Perfectie kan ook tegen je gaan werken.
‘Bedoel je dat het te slick wordt? Dat is een risico, ja. Aan
de andere kant: het zou onoprecht zijn als ik het niet zou
doen. Dit is mijn vocabulaire. Misschien is het wel mijn
volkse aard: mooie dingen maken. In de kunst stelt mooi
niks voor, maar ik vind het moeilijk om iets lelijks te maken. En bovendien zet ik me graag af tegen de heersende
opvattingen in de beeldende kunst.’

Routineuze furie onder reaguurders: ‘Een monument voor het einde van de westerse overheersing’.
Oftewel: wij moeten dood. Dit monument kan gewoonweg niet op een andere manier geïnterpreteerd worden’. ‘Ik heb van mijn leven nog nooit aan
vandalisme gedaan, maar hier gaat een steen doorheen.’
Mooi, hoe de GeenStijl-lezer precies de angst verwoordt die Verhoeven zo vernuftig aanzwengelt.
Hoe zou de reaguurder het vinden dat juist hij dit
kunstwerk zo zijn waarde verleent? Dat is nog eens
wat anders dan het meeste bezoekerscommentaar:
‘Bizar, dat het gewoon nergens voor is.’ Die kale man
is trouwens Verhoeven zelf. En volgende week is er
op De Neude gewoon weer beachvolleybal. Sic transit
gloria mundi.
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Caspar Janssen loopt een jaar lang door
Nederland en brengt al doende het landschap
in kaart, en daarmee de planten, dieren,
mensen en kwesties van het Nederlandse land.

Caspar loopt

Wilde bijen
Aﬂevering 225: Fluitekruidbij, wespbij,
goudpootzandbij – de biodiversiteit
bloeit in Gorinchem.

O

nooglijke insecten (dat schreef ik gisteren),
die bestaan in de ogen van Linde Slikboer
helemaal niet. Ze loopt voor me uit in volkstuinencomplex Oostgracht en, even later, in een
griend die zowat tegen de stadsmuur van Gorinchem aan ligt, met wat ik maar een vlindernet
noem, ze vangt er wilde bijen mee. ‘Het leuke van
insecten is juist dat ze zo klein zijn. En ze zijn
ontzettend mooi, je moet alleen beter kijken, met
een loep, of je neemt ze mee naar huis en bekijkt
ze onder de microscoop. Dan gaat er een wereld
voor je open.’
Ze loopt hier al de hele dag, als ik kom aanzetten
is het hoogtepunt van de vliegtijd van de wilde
bijen voor vandaag al voorbij, maar toch vangt ze
er af en toe nog een, een goudpootzandbij, een
ﬂuitekruidbij, een meidoornzandbij, een wespbij.
Intussen vliegen er volop hommels, libellen, vlinders en zweefvliegen, we vinden mooie kevertjes,
tientallen, honderden soorten leven hier op een
strook van een paar honderd meter, tussen de
knotwilgen, de meidoorns, het ﬂuitekruid, de
smeerwortel en andere wilde planten.
Linde Slikboer (23) werkt bij het EIS, het Kenniscentrum insecten en andere ongewervelden, en ze
inventariseert de wilde
bijen voor de gemeente Gorinchem, die
graag wil weten wat ze
aan biodiversiteit binnen stadsgrenzen
heeft. Dit is de derde
keer dat Linde hier dit
voorjaar is, inmiddels
telde ze 55 soorten
wilde bijen, waaronder
de zeldzame roodrandzandbij.
Waarom dit gebiedje
van hoogstens een
paar hectare dan soortenrijk is? Simpel: het
heeft alles wat ervoor
nodig is. 64 minibiotopen in de vorm van 64 volkstuintjes, met één gemeenschappelijk kenmerk: gif
is verboden. Dan is er de gracht die door het gebiedje loopt, er schijnen bevers te zijn gesignaleerd, in elk geval ijsvogels en heel veel libellen.
Knotwilgen langs het water – sommige zijn honderd jaar oud – en een grote variëteit in bomen en
struiken. En dan die wal met wilde begroeiing,
waar we nu naar bijen zoeken. Het gebied is niet
openbaar toegankelijk, misschien scheelt dat ook.
Linde Slikboer: ‘Zo’n klein gebiedje, en zo waardevol.’

Erwin Olaf,
Grief, Irene
(2007), Rijksmuseum. Overdracht kerncollectie.

n
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stelling heeft gekregen in het Stedelijk?
‘Hans van Manen zei ook: het allerfijnste neusje van de allerfijnste zalm zal jou nooit accepteren. Maar misschien
heb ik het ze ook niet gemakkelijk gemaakt. Ik heb niet
het pad gevolgd dat je moet volgen om in de kunstmusea terecht te komen. Ik heb geen opleiding gevolgd aan
de Rietveld Academie, ik maakte geen vlak uitgelichte
schaduwloze kunstfotografie van een model met drie
pukkels op haar gezicht. Ik fotografeerde voor Nieuwe
Revu, ik stak de negatieven in de fik van de foto’s die ik
maakte van verstandelijk gehandicapten. Droge registratie vond ik vervelend. Er moest voor mij altijd een trapezemeisje in beeld, of een klein mannetje. Pas dan
dacht ik: nou wordt het leuk.’

Oostgracht, Gorinchem

Caspar Janssen

Wim van Sinderen, curator van het
Fotomuseum Den Haag, vertelde: ‘De rare
situatie doet zich voor dat Erwin door zijn
staatsieportretten van Willem-Alexander en
Máxima goedgekeurd is door het koninklijk
huis, maar dat zijn vroege foto’s, door de
preutse moraal van nu, steeds minder kunnen
worden getoond.’
‘Dat klopt. Als ik in Amerika mijn portfolio laat zien en er
komt een geslachtsdeel langs, gaan de luiken dicht. Het
geslachtsdeel is daar een enorm obstakel. Het lichaam
houdt hier ergens op – wijst net boven heup – en gaat dan
hier weer ergens door. Wat is er mis met een poes? Met
een pik? Die horen toch bij ons? In onze cultuur is het altijd normaal geweest om in de kunst de cherubijntjes en
de naakten af te beelden. Dat moeten we verdedigen.’

Jullie zijn bezig met een grote
overzichtstentoonstelling in Den Haag, en Van
Sinderen vertelde dat hij twijfelt of hij het
naaktportret dat je maakte van je 5-jarige
nichtje, in 1993, zal ophangen.
‘Ik twijfel ook.’
Hij pakt de foto erbij, uit de serie Bodyparts. Er staat een
meisje op van wie we het gezicht niet zien, haar buik en
schaamstreek zijn bloot.
‘Dit kun je nu niet meer maken’, zegt Olaf. ‘Zo is de tijd
niet meer. Zo ben ík niet meer. Zo agressief met de stormram op de wereld af. Het was ook in de jaren rond de
zaak-Dutroux. Ik had het kinderlichaam altijd gezien als
iets heel puurs, maar ineens kon dat niet meer.’

Komt hij in de tentoonstelling, denkt u?
‘Ik heb Wim voorgesteld om in één zaal naakten te hangen. En dan doen we hier een gordijntje voor. Als een
statement: dit was 1993.’
Gevraagd naar de overkoepelende thema’s in zijn werk,
zegt hij: ‘In de jaren tachtig was het seks – vooral mijn
angst ervoor. Ik was al blij dat ik uit de kast was gekomen.’ De jaren negentig: agressie. ‘Ik zat altijd op het
paard en ik zou de wereld wel gaan veroveren met mijn
lans.’ De jaren nul: verdriet – niet alleen om de wereld, na
9/11, ook omdat zijn ziekte, longemfyseem, hem steeds
vaker begon te hinderen. Een van de sleutelseries uit die
tijd is Grief. Foto’s van jankende wijven, noemt hij ze zelf
spottend.
De laatste twee jaar, zegt Olaf, is zijn conditie snel achteruitgegaan. Zijn rechterhand Shirley den Hartog had
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al gezegd: hij rijdt op een elektrische fiets, de zuurstoftank
gaat mee op reis, hij overwintert in een warm land, de pauzes tussen zijn opdrachten worden steeds langer. ‘Toen de
ziekte in 1996 werd ontdekt, zeiden de artsen in het AMC: u
wordt 60. Nu zeggen ze in het ziekenhuis in Leiden: u
wordt 70. Ik wil nu leven. Niet morgen.’

1968

We zaten na te denken over een woord dat het
thema voor de jaren tien dekt. Maar we kwamen
er niet op.
‘Ik ook niet. Stuurloos? Ik ben sinds mijn 55ste de weg
een beetje kwijt. Ik ben een ouder wordende man, die
niet meer precies weet waar hij voor staat. Ik ben privé
heel gelukkig, met mijn man. Ook met dat homo-activisme van mij is het wel mooi geweest. Als ik de beelden
terugzie waarop ik tijdens een kus-demonstratie in Amsterdam een GeenStijljournalist in zijn gezicht spuug (in
2012), denk ik: je kunt beter op de achtergrond blijven. Je
bent te grimmig. Je wilt altijd gelijk hebben. Ga nieuwe
dingen leren en bedenken wat je wilt doen met je
bedrijf.’
Nieuwe dingen, dat is het regisseren van de film Een schitterend gebrek, naar de roman van Arthur Japin uit 2003.
Reinout Oerlemans heeft de rechten gekocht, de
financiering is voor tweederde rond. Janine van den Ende,
vriendin en opdrachtgever sinds ze Olaf vroeg foto’s te
maken voor de foyer van theater DeLaMar, wil dat hij een
regieopleiding gaat doen in Los Angeles. ‘Ze heeft gelijk. Ik
kan niet regisseren. Ik werk wel met modellen, ik duw en
trek aan ze tot ze uitdrukken wat ik wil. Maar dat is wat anders dan met acteurs omgaan.’
‘Ik zie er ook heel erg tegenop. Bij een fotoserie is het
drie weken huilen bij een slechte recensie, en weer door.
Maar krijg je één ster voor een film waaraan je twee jaar
hebt gewerkt, dan lig je een half jaar in de kreukels. En die
kans is niet onaanzienlijk.’

Staat een ﬁlmregisseur een stapje hoger op de
ladder dan een fotograaf?
‘Ik doe het ook tegen de verveling. Ik kan in de herhaalmodus gaan, dan heb ik een geweldig inkomen en kan ik
de tien jaar die ik nog heb uitdrijven, maar daar vind ik
geen ene fluit aan. Ik ben wel klaar met mijn series van
snotterende vrouwen.’

Omdat ook de naoorlogse Nederlandse popcultuur een
geschiedschrijving verdient: 100 voorwerpen uitgekozen, belicht
en verklaard. Een lijst die lekker langzaam groeit.

Nieuwe dingen, dat is ook: documentair fotograferen – al
heeft hij er zijn hele leven op afgegeven. In Erwin Olafs vocabulaire: ‘Oké, laat die puisten dan maar eens zien.’ Er
zijn twee series die hij graag zou willen maken: portretten
van de Joodse gemeenschap in een paar steden in de wereld, een uitbreiding van de serie Joods die hij in 2013
maakte in opdracht van het Amsterdamse Stadsarchief.
‘En ik wil iets doen met de adel. Een verdwijnende identiteit. En als je een staatsieportret hebt gemaakt, zoals ik, is
dat een handige binnenkomer.’

Wim van Sinderen zei: als hij doorgaat met
portretten, dan komt hij internationaal in de
hoogste league.
‘Ik snap dat niet. Waarom is een portret maken nou zo
hoog gewaardeerd? Je komt binnen met je camera, je zet
er een lichtje op, je fotografeert en toedeledokie je bent
weg. Roem, dat is ook zoiets, dat heeft me nooit geïnteresseerd. Beroemde mensen fotograferen. Ik heb weleens
voor muziekblad Oor in de jaren tachtig en negentig achter muzikanten aan gezeten. Nou, de Beastie Boys die waren me toch een partij vervelend, die lieten de deur voor
mijn neus dichtvallen. Ik dacht op een gegeven moment:
ja dag, ik ga naar huis. Maar het is waar: zodra je beroemde
mensen fotografeert, word jij ook beroemd.’
Beroemdheid betekent toch wel iets voor u? U
heeft zelfs de koninklijke familie gefotografeerd.
Waarom deed u dat?
‘Omdat het beyond any league is in Nederland, en ik zo iets
kan bijdragen aan onze monarchie. Aan mijn land. Bij een
artikel over mij op de website van de Spaanse Vanity Fair,
onder de kop schandaalfotograaf, staat een portret met
spuitende champagnefles, het portret van Máxima en een
foto uit de serie Fashion Victims, van een naakte man met
stijve pik en een tas van Gucci op zijn hoofd. Dan denk ik:
dit is de samenvatting van de maatschappij waarin ik leef.
Fantastisch. Die twee uitersten.’
Heeft u nog voorwaarden verbonden aan de
overdracht van uw werk aan het Rijksmuseum?
‘Ik heb alleen gezegd: ik doe het niet voor niets. Maar verder: mijn werk is in goede handen. Het is wel het Rijks. Dan
ga ik niet zeuren over hoe vaak ik zou willen dat het na
mijn dood wordt tentoongesteld. Ik zit toch op die wolk,
als die er überhaupt is.’

Door Michiel Kruijt Foto’s Annabel Miedema
De witkar

Ik heb niet
het pad
gevolgd dat je
moet volgen
om in de
kunstmusea
terecht
te komen

De Volkskrant
heeft de overdracht van
Erwin Olafs
werk aan het
Rijksmuseum
in Amsterdam
geﬁlmd. Volkskrant.nl/video

Wat het eerste deelautootje dat
ook nog elektrisch was
introductie 1968
Bedenker Luud Schimmelpennink
Aantal gebouwd 37 stuks
Gebruikers 4.500 abonnees
Jaar van verdwijnen 1986

at iemand één idee heeft dat
een kleine revolutie teweeg
brengt, is al heel wat. Maar
dat iemand drie uitvindingen doet
die hun tijd ver vooruit waren, mag
bijzonder heten. De geboren Amsterdammer Luud Schimmelpennink is
zo iemand.
Eerst kwam hij met zijn wittefietsenplan: hij wilde duizenden fietsen
zonder slot in de hoofdstad zetten die
door iedereen konden worden gebruikt. Dat zou een hoop uitlaatgassen en parkeeroverlast schelen. Toen
hij in 1967 gemeenteraadslid werd
voor de provo’s, de antiautoritaire
jongerenbeweging, diende hij zijn
plan meteen in. De raad wees het af.
‘Wim Keja van de VVD zei: de tijd
van de fiets is voorbij. De glorieuze
toekomst is nu aan de auto.’ Schimmelpennink lacht bij de herinnering. ‘Er rijden nu meer dan een miljoen wittefietsen rond op de wereld.’
In 1968 kwam hij met een nog futuristischer concept: de ‘Elektriese
Munt-Oto’, een elektrisch aangedreven karretje dat op te halen was in
een depot en als collectief vervoermiddel moest dienen in de stad. De
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hippe tweezitter op drie wielen
kreeg al snel de bijnaam witkar. Latere types haalden een topsnelheid
van 35 kilometer per uur. Actieradius: 10 kilometer. ‘Dat was voldoende, want de ritten in de stad van
depot naar depot waren minder dan
4 kilometer. Het bijzondere van de
witkar was de snel oplaadbare nikkel-cadmium-accu, die na zeven minuten weer voldoende vol was voor
de volgende rit. Het opladen
gebeurde automatisch in het depot.’
Na enig vallen en opstaan bedacht
Schimmelpennink ook een handig
systeem voor het betalen van de rit.
Elke gebruiker moest lid van de Coöperatieve Vereniging Witkar
worden, waarna die een magneetsleutel kreeg. Ook diende er een rekening te worden geopend bij de Gemeentegiro. Een witkar pakken was
daarna een fluitje van een cent.
De magneetsleutel moest in het
depot door een gleuf worden gehaald, waarna met een draaischijf
het depot van bestemming diende
te worden gekozen. Bij vertrek en
aankomst werd automatisch de tijd
geregistreerd. Het ritbedrag – een
dubbeltje, 4,5 eurocent per minuut –
werd daarna afgeschreven van de
rekening bij de Gemeentegiro, ook
al helemaal volautomatisch. ‘De
directeur van de Gemeentegiro
vertelde me dat dit het eerste systeem op de wereld was waarmee
cashloos kon worden betaald.’
25 witkarren waren er uiteindelijk
volcontinu in bedrijf in Amsterdam.
In 1986 verdwenen ze van het toneel.

Er waren maar vijf depots waartussen de 4.500 verenigingsleden konden kiezen, en dat was te weinig.
‘Het minimumaantal om dit te kunnen exploiteren, is 15 depots. Je kunt
de tram ook niet laten rijden met
drie haltes. Twee communistische
wethouders keerden zich tegen de
witkar omdat die het idee was van
een anarchistische provo. Door alle
vertraging trok de grootste sponsor,
het toenmalige ministerie van
Milieu, zich terug.’
Schimmelpennink zoekt al jaren
een bedrijf dat zijn geesteskind
nieuw leven wil inblazen. Hij heeft er
een nieuw model voor ontworpen.
‘Steden willen van de auto af. Dat zie
je wereldwijd. Er is een markt voor
zeker 100 duizend witkarren per
jaar.’ Hij ziet zijn gelijk bevestigd in
de populariteit van de Birò, het
zwarte vierwielertje dat ook elektrisch wordt aangedreven.‘Daarvan
zijn er nu 600 in Amsterdam, allemaal particulier gekocht voor
12.000 euro euro per stuk.’
De witkar zal herrijzen, is zijn
overtuiging. Volgende week wordt
hij 83. ‘Ik dacht vroeger: dan zul je
wel dood zijn, maar ik merk er weinig van dat ik oud ben. Misschien
kan ik dit nog net afmaken.’
Bestudeer de voorwerpen (sommige zelfs van alle mogelijke kanten) ook op internet:
volkskrant.nl/popcanon
Opmerkingen en suggesties:
honderdvoorwerpen@volkskrant.nl
Productie Dorien van Linge

